
    Protokół Nr XLIII/2014     
z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 26 marca 2014 r. 
 

 
 Obecnych 11 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej. 
 
 Przewodniczący Rady Pan Julian Czarnecki przywitał zgromadzonych na sesji 
radnych, Burmistrza Pana Henryka Sułuję, Zastępcę Burmistrza Pana Jacka Przybyłę, 
Panią Ewę Kaczmark-Elmerych – Skarbnika Gminy, kierowników wydziałów Urzędu 
Miejskiego, Pana Romana Dudek – Nadleśniczego Nadleśnictwa w Ustrzykach 
Dolnych, przedstawicieli służb mundurowych,  oraz zaproszonych gości. 
 
Kolejno Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 11-stu radnych, wobec 
czego obrady sesji są prawomocne. 
 
Nieobecni: Pan Bogdan Ferenc, Pan Robert Kocioła, Pan Arkadiusz Lupa, Pan 
Zdzisław Rudziński. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
W punkcie tym Pan Marceli Kuca przypomniał, że Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej miał na dzisiejszej sesji przedstawić sprawozdanie Komisji z kontroli 
przeprowadzonych w jednostkach gminnych w 2013 roku.  
 
W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że jest punkt w programie sesji 
„sprawy różne” w którym poruszona będzie ta kwestia. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek XLIII Sesji Rady 
Miejskiej.  
  
 Głosowanie:  za – 11, obecnych – 11 radnych. (jednogłośnie). 
 
 Porządek obrad XLIII sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie wniósł uwag do protokołu wobec czego protokół z XLII Sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny przedstawiła Pani Janina 
Sokołowska – Sekretarz Gminy (Zał. Nr 2) 



Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rady, który  wystąpił z zapytaniem o wizytę 
Burmistrza w Prokuraturze w Lublinie. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że zarzuty, które ma postawione, są za 
faktury na kwotę 3 200 zł. i sprawą tą zajmowała się wcześniej m.in. Komisja 
Rewizyjna, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował również, że 
sprawy tej prawdopodobnie by nie było, gdyby nie zwolnienie byłego Sekretarza. 
Zaznaczył, że sprawa ta jest w dalszym ciągu w toku i z pewnością ujrzy swój finał w 
związku z czym nie pozwoli na obrażanie pracowników Urzędu. Ponadto Burmistrz 
podziękował za poparcie, które otrzymuje od mieszkańców. 
 
Kolejno w tej sprawie głos zabrał  Pan Marceli Kuca, który zapytał o spotkanie 
Burmistrza z  Panem Adamem Materną – Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej  
w Wojtkowej, oraz budowy chodnika przy ul. Jasień w Ustrzykach Dolnych. Pan 
Marceli Kuca poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa  działająca przy Starostwie 
Powiatowym stwierdziła w październiku 2012 roku zasadność wykonania przejść dla 
pieszych w Wojtkowej, oraz w Wojtkówce. W związku z powyższym Radny zapytał 
czy przejścia te będą robione w obu miejscowościach. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że właścicielem tej drogi jest 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kiedy opracowywano projekt tej drogi 
zadecydowano, aby wybudować chodniki w miejscach, gdzie jest największe skupisko 
budynków. Ogłoszony przetarg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, okazał się na tyle 
kosztowny, że trzeba było zrezygnować z wykonania planowanych przejść  
i chodników. Burmistrz zapewnił jednak, że temat ten jest w dalszym ciągu 
podejmowany, a rozmowy jeszcze nie dobiegły końca. 
 
Kolejno Pan Marceli Kuca poinformował, że kilkaset tysięcy złotych zostało 
przeznaczone w budżecie gminy na budowę chodnika w Jasieniu. W związku z czym 
Radny zapytał czy zostaną podjęte jakiekolwiek działania w zakresie współpracy  
w realizacji tych przedsięwzięć. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że prawdą jest, że budujemy chodnik  
w Jasieniu, ale na zasadzie partnerstwa wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. 
 
Ad.5. Przedstawienie programu imprez planowanych w Gminie Ustrzyki Dolne  
w 2014 roku przez Ustrzycki Dom Kultury i Bieszczadzkie Centrum Informacji  
i Promocji. 
 
Imprezy, które odbyły się w gminie Ustrzyki Dolne w 2013 roku, oraz planowane na 
rok 2014 przedstawił w formie prezentacji Pan Wojciech Szott, pracownik 
Ustrzyckiego Domu Kultury. (Prezentacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego 
protokołu). 
 



 
Ad.6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 
2014, 

 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Ewa Kaczmaryk – Elmerych.  
 
Głos zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który poinformował, że w dziale Gospodarka 
Komunalna i Ochrona Środowiska przeznaczone jest 80 000 zł. na remont kładki  
w Parku „Pod Dębami”. W grudniu 2013 roku Rada Miejska przy uchwalaniu budżetu 
na rok 2014, przyjęła wnioski określające cele wydatkowania środków finansowych. 
Radny poinformował, że na wykazie tych wniosków nie widnieje kładka w Parku  
„Pod Dębami”, w związku z powyższym stwierdził za bezzasadne wydawanie na to 
takiej sumy, gdy pilniejsze potrzeby nie zostały zaspokojone. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że Rada zadecyduje, czy pieniądze te 
zostaną przeznaczona na budowę kładki czy też nie. Ponadto w załączeniu do projektu 
uchwały znajduje się wykaz inwestycji które stanowią priorytet w danym roku 
budżetowym. Nikt do tej pory nie wiedział jaki jest stan tej kładki, ponieważ czekano 
na dokładną ekspertyzę w tym temacie z której wynika, że kładka stanowi zagrożenie 
dla ludzi przechodzących po niej do Parku. Na koniec Pan Burmistrz poprosił Radę 
aby zabezpieczyć środki na ten cel.  
 
Kolejno Pan Marceli Kuca stwierdził, że wykonując projekt modernizacji Parku „Pod 
Dębami” błędem było nie uwzględnienie w nim remontu kładki. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że wniosek Polska-Słowacja był 
składany w roku 2010 w związku z tym nie było wiadomo w jakim stanie jest kładka. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej (Zał. Nr 4). – opinia pozytywna. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
 Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych 12 
radnych. 

  
•  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki 

Dolne, 
 

Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 



Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie) 
 

Kolejno głos zabrał Pan Burmistrz który  poinformował, że dokument, który radni 
właśnie przegłosowali jest bardzo ważny i za przegłosowanie go bardzo dziękuję. 
Ponadto Burmistrz przedstawił informację o stanie zadłużenia gminy Ustrzyki Dolne, 
które z każdym rokiem sukcesywnie się zmniejsza, a na dzień dzisiejszy wynosi 
przeszło 7 mln. zł. co stanowi bardzo dobry wynik.  

 
• w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych 

inwestycji o wartości przekraczającej kwoty  ustalone w uchwale 
budżetowej na 2014 rok, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion 
Karpacki Polska, 

 
Projekty trzech kolejnych uchwał omówiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
 
Opinię Komisji w sprawie trzech kolejnych uchwał przedstawił Pan Stanisław Leszega 
– Przewodniczący Komisji Budżetowej. (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa działania p.n. „Zielone Bieszczady”, 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Rybacka „STARZAWA”,  

 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Kolejno głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że kilka dni temu 
otrzymaliśmy bardzo pozytywną informację, odnośnie modernizacji stadionu  
w Ustrzykach Dolnych. Decyzją Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej dostaliśmy 
dofinansowanie na ten cel w wysokości 241 tys. zł.  
 

• W sprawie funduszu sołeckiego, 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Stanisław Leszega – Przewodniczący Komisji 
Budżetowej. (Zał. Nr 4) – opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krościenku, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Zdzisława Rybicka – Kierownik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 
 
Opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Przedstawił Pan 
Andrzej Steciuk  - opinia pozytywna.(Zał. Nr 5). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za – 10,  przeciw – 1, wstrzymujących się – 1, obecnych 12 radnych. 
 

• W sprawie zmiany w podziale gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Sekretarz. 
 
Pani Leokadia Bis opuściła obrady sesji – obecnych – 11 radnych. 
 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 11 - obecnych 11 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu  
w Ustrzykach Dolnych, 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Sekretarz.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 11 - obecnych 11 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie uchwalenia statutów sołectw, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Besz – pracownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. 
 
Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – opinia pozytywna.(Zał. 
Nr 6). 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 11 - obecnych 11 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Besz – pracownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, 
oraz poinformowała jakie zmiany wprowadzono do uchwały w tym roku. 
 
Głos w tym punkcie zabrał Radny Pan Marceli Kuca, który zapytał jakie koszty 
poniosła gmina w związku z podjęciem tej uchwały w 2013 roku. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że pełną informację udzieli na najbliższej 
sesji Rady. 
 
Opinię Komisji ds. Wsi przedstawił Pan Władysław Nosal – opinia pozytywna.(Zał. 
Nr 6). 



Do obrad sesji dołączyła Pani Leokadia Bis – obecnych 12 radnych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 
Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne,  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk, Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – opinia pozytywna (Zał. Nr 7) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk, Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – opinia pozytywna (Zał. Nr 7) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia 
komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. 
 



Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk, Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – opinia pozytywna (Zał. Nr 
7). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 

• W sprawie zmiany uchwały nr XLVI/329/06 z dnia 30 .08.2006 r. w sprawie 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz – Kierownik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. 
 
Opinię Komisji przedstawił Pan Henryk Tymejczyk, Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – opinia pozytywna (Zał. Nr 7) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
 

Głosowanie: za - 12 - obecnych 12 radnych (jednogłośnie). 
 
Ad. 7.Wolne wnioski i zapytania radnych. 
 
Głos w tym punkcie zabrał radny Pan Stanisław Leszega, który poinformował, że  
w związku z trudną sytuacją na Ukrainie, bardzo mile widziana byłaby pomoc naszym 
sąsiadom w formie materialnej i rzeczowej. Od wielu lat współpracujemy z fundacją 
„Samen voor Polen”, w związku z czym  założycielka tej fundacji wyraziła chęć 
wspólnej pomocy potrzebującym. 
 
Kolejno głos zabrał Pan Marceli Kuca, który wystąpił z zapytaniem czy jest już 
prognoza dotycząca liczby dzieci w Szkole Podstawowej w Łodynie, łącznie  
z oddziałem przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że projekty organizacyjne na rok 
2014/2015 mają być składane do 10 kwietnia b.r.  po czym radni zostaną 
poinformowali o liczbie dzieci w poszczególnych szkołach. 
 



Kolejno radny Pan Arkadiusz Lupa poprosił aby wziąć pod uwagę nauczycieli 
pracujących w Szkole Podstawowej w Krościenku, która ulega likwidacji w związku  
z faktem że są to osoby, które nie mogą jeszcze odejść na emeryturę. 
 
Kolejno radny Pan Marceli Kuca zapytał ile obecnie jest uczniów w Szkole 
Podstawowej w Łodynie. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że wszelkie te informacje dotyczące 
oświaty zostaną Radzie przedstawione. 
 
Ad.8. Sprawy różne 
 
Przewodniczący Rady odczytał protokół Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady 
Miejskiej z dnia 25 lutego 2014 r. (Zał. Nr 8).  
 
Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z protokołem Komisji 
istnieją dwa rozwiązania, albo przyjmujemy procedurę składania sprawozdania  
z przeprowadzonych kontroli  tak jak to tej pory, lub Komisja Rewizyjna na najbliższą 
sesję  przygotuje zmianę do Regulaminu Komisji, który jednoznacznie będzie określał 
sposób przedłożenia Radzie sprawozdania. 
 
Kolejno radny Pan Marceli Kuca zwrócił się do Radcy Prawnego Pana Macieja 
Flankowskiego i zapytał jak rozumieć zapis widniejący w statucie Gminy Ustrzyki 
Dolne w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Skarg i Wniosków Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych w § 9 pkt 1. pisze, że „Z przebiegu kontroli komisja sporządza 
protokół …„ i zgodnie z pkt. 4 tego paragrafu „Sporządzony protokół Komisja wraz  
z opracowanymi wnioskami przedkłada Radzie”.  
 
W odpowiedzi Pan Maciej Flankowski poinformował, że owszem w dokumentach 
tych pisze „Przedkłada Radzie” ale nie pisze w jaki sposób, czy to w postaci 
sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy tez w innej formie. Ponadto 
Radca Prawny przypomniał, że zasady i tryb działania Komisji określa statut gminy  
w związku  z czym jedynie statut może określić sposób w jaki Komisja Rewizyjna 
przedkłada Radzie sprawozdanie. 
 
Głos ponownie zabrał Pan Marceli Kuca, który poinformował, że art. 21 ustawy  
o samorządzie gminnym ust. 3 mówi „Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają 
jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności”. Art. 22 ust. 1 mówi „Organizację 
wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy”. W związku  
z powyższym radny stwierdził, że zgodnie ze statutem gminy, który określa 
Regulamin Komisji Rewizyjnej  Skarg i Wniosków mówi się o przedkładaniu Radzie, 
a  nie składaniu ich do teczki, gdyż to Rada powinna być z nimi zapoznana i je 
zaakceptować. 
 



Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że fakt iż to Komisja przedkłada 
sprawozdanie to nie ulega wątpliwości, pozostaje kwestia w jaki sposób. Kolejno 
Przewodniczący poddał pod głosowanie czy radni chcą, aby sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli było przedkładane tak jak to tej pory: 
 
Głosowanie za – 10, przeciw  – 1,  wstrzymujących się – 1 – obecnych 12 radnych. 
 
Kolejno Głos zabrał Pan Burmistrz, który zaprosił wszystkich sołtysów na spotkanie  
w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim o godzinie 10.00. w sprawie nowej 
ustawy o funduszu sołeckim. 
 
Kolejno głos zabrał sołtys z Równi Pan Stanisław Semczak, który zwrócił uwagę na 
bardzo zły stan dróg prowadzących do lasu w miejscowości Równia. 
 
W odpowiedzi Pan Jacek Przybyła Zastępca Burmistrza, poinformował, że wnioski  
w sprawie naprawy dróg w ramach usuwania skutków powodziowych są składane 
przez gminę do Wojewody kilkakrotnie w ciągu roku, jednak nie od nas zależy to 
które z nich będą przyjęte do realizacji. 
 
Głos zabrał również Pan Burmistrz, który wyraził nadzieję na wzajemna współpracę 
i partycypację w kosztach wspólnie z Nadleśnictwem w Ustrzykach Dolnych. 
 
Głos zabrał Pan Roman Dudka, który poinformował, że Nadleśnictwo na pewno 
dołoży się do kosztów naprawy dróg, jednak po półroczu b.r. 
 
Kolejno  głos zabrał ponownie Pan Marceli Kuca, który zapytał o spotkanie 
Burmistrza z Panem Edwardem Balwierczakiem Dyrektorem Lasów Państwowych. 
Radny zapytał czy była podpisywana umowa dotycząca przyjęcia przez gminę 
Ustrzyki Dolne poszczególnych dróg w szczególności drogę w Wojtkówce. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował, że złożona została taka 
propozycja do Nadleśnictwa Bircza, ponieważ jest ono właścicielem tej drogi. Gmina 
Ustrzyki Dolne z chęcią przyjmie tę drogę pod warunkiem jej wcześniejszego 
remontu. 
 
Ad.9. Zakończenie obrad. 
 
Zakończenie obrad: 12.30 
Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 
 
Sporządziła: Agnieszka Madej 
 
 
 
 


